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U s n e s e n í 
z 10. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 7. února 2012 v 19:00 hodin 

v malém sále KD v Klatovech 

 

 
 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění  usnesení z 9. zasedání ZM, konaného 

dne 12. 12. 2011 v KD v Klatovech.  

 

II. 

Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  

návrhy na majetkoprávní úkony a  

1/ k úkonům  uvedeným v části A zprávy (str. 5 – 7 zprávy)  rozhodlo  po povinné lhůtě   

    zveřejnění záměru  o schválení následujících majetkoprávních úkonů:  

- prodeje nemovitostí – úkony č. 5, 6, 8 

- výkup nemovitostí – úkony č. 1, 10 (ve znění upřesnění), 11, 12 

      K úkonu č. 11: ZM rozhodlo o převodu pozemků č. 15/1 a 15/2 v k. ú. Věckovice, obec  

      Klatovy  z majetku Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00  

      Praha 3 do majetku města  

- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkony č. 2, 3 

      K úkonu č. 3: bezúplatný převod části pp. č. 265/1 v k. ú. Sobětice o výměře cca 440 m
2
  

      od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4. Jedná se o pozemek pod  

      stavbou chodníku  podél silnice I/22.  

- směna nemovitostí – úkony č. 4, 7 

- prodej bytů dle Zásad - úkon č. 9 

 

2/ k úkonům  uvedeným v části B zprávy (str. 8 – 13 zprávy) – záměry  - zastupitelstvo  

    rozhodlo 

    a) o schválení návrhů na majetkoprávní úkony uvedených v části B  

        - prodej nemovitostí – úkony č. 2, 3, 4, 6a (jen 30 m
2
, které  jsou v oplocení),  

        - výkup nemovitostí -  úkon č. 1 

        - bezúplatný převod stavby do majetku města – úkon č. 9 

        ZM ukládá odboru rozvoje města  zveřejnit  záměry úkonů v souladu se  zákonem.  

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

   b) o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony uvedených v části B  

       - prodeje nemovitostí – úkony č. 5, 6b, 7, 8 

 

   c) o změně katastrálních hranic mezi k. ú. Štěpánovice a k. ú. Klatovy tak, že  p. č.  

       3697/1 o výměře 2298 m
2
 (vlastník – Město Klatovy) bude  přesunuta z k. ú. Klatovy do  

       k. ú. Štěpánovice.  

 

III. 

Zastupitelstvo města  rozhodlo  

1/ o zpracování Projektu regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou v minimálně třech  

    etapách – realizace od roku 2013 do cca roku 2019 a ukládá vedení města a odboru rozvoje  
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    města zajistit veškeré přípravné práce na projektu tak, aby město mohlo podat žádost o  

    dotaci z Programu regenerace panelových sídlišť pro rok 2013.  

       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

                                                                                                      pí Ing. D. Pleskotová  

 

2/ o přepracování projektu „Výstavba 23 bj.  – II. etapa, Klatovy, Plánické předměstí“ na  

    podmínky programu MMR ČR a ukládá vedení města a odboru rozvoje města zajistit  

    veškeré přípravné práce na projektu tak, aby město mohlo podat žádost o dotaci z Programu  

    Výstavba podporovaných bytů, pečovatelské byty v následujícím roce 2013.  

       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

                                                                                                      pí Ing. D. Pleskotová  

 

IV. 

Zastupitelstvo města schválilo  

1. rozpočtové opatření č. 1/2012 

2. mimořádnou dotaci  BK Klatovy ve výši 150 tis. Kč na nákup nového agregátu do  

    sportovní haly ve Voříškově ulici  

3. plán vodohospodářského fondu na r. 2012.  

 

V. 

Zastupitelstvo města Klatov rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona      

č. 128/2000 Sb., o obcích ve  znění pozdějších předpisů  a v souladu se zákonem č. 133/2000 

Sb., o evidenci obyvatel ve znění pozdějších předpisů o uzavření veřejnoprávních smluv 

s obcemi Ostřetice, Javor, Mlýnské Struhadlo a Zborovy dle předloženého návrhu.  

 

VI. 

Zastupitelstvo města podle ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění navrhuje valné hromadě společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 

Klatovy jmenovat do představenstva společnosti p. Mgr. Rudolfa Salvetra a do dozorčí rady 

společnosti p. Ing. Václava Chrousta.  

 

VII. 

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o stanovení veřejně 

přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno 

v předloženém znění.  

 

VIII. 

Zastupitelstvo města schválilo 

1/ zřízení zástavního práva k bytové jednotce  Klatovy ve prospěch peněžního ústavu za 

účelem  zajištění úvěru pro vyrovnání vlastnického podílu paní AJ.  

 

2/ zrušení předkupního práva k bytové jednotce Klatovy – vlastník p. ON. Důvodem pro tento 

výjimečný postup je situace žadatele, který prodejem bytu získá prostředky k zaplacení  

péče, kterou potřebuje v souvislosti se zdravotním stavem. 

 

3/ prominutí pohledávky za p. AM  z titulu dluhu na nájemném  za nebytové  

prostory v čp. ve výši Kč 34 152,- za podmínky, že se p. Moser písemně zaváže, že nebude 

požadovat úhradu nákladů na změnu na najatém nebytovém prostoru, které na své náklady 

provedl.  
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IX. 

Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM 

v diskuzi.  

Termín:  ihned      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  

                starosta města          místostarosta  

 

 

 

                                                      Ing. Václav C h r o u s t  

                                                               místostarosta  
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U s n e s e n í 
z 11. zasedání Zastupitelstva  města Klatov, konaného dne 20. března 2012 v 19:00 hodin 

v malém sále KD v Klatovech 

 

 

 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

I. 

Zastupitelstvo města  vzalo na vědomí  kontrolu plnění  usnesení  z 10. zasedání  ZM, 

konaného  dne 7. února 2012 v KD v Klatovech.  

 

II. 

 

Zastupitelstvo města souhlasilo s celoročním hospodařením města a řízených příspěvkových 

organizací v r. 2011, a to bez výhrad.  

 

III. 

 

Zastupitelstvo města  rozhodlo  

1/ o rozdělení dotace ve výši 300 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR, Programu regenerace  

MPZ pro rok 2012 takto:  

a) 81  tis. Kč na akci „Oprava hradební zdi čp. 63/I Klatovy“  

b) 219 tis. Kč na akci „Restaurování schodiště Arciděkanský kostel Klatovy“  

    

2/ o poskytnutí  finančního příspěvku Římskokatolické  farnosti Klatovy ve výši 62 tis. Kč,  

    odpovídajícímu stanovenému  20% podílu z celkové ceny díla ve výši 313 tis. Kč na  

    realizaci akce „Restaurování schodiště Arciděkanský kostel Klatovy – I. etapa“.  

 

IV. 

Zastupitelstvo města schválilo  rozpočtové opatření č. 2/2012.  

 

V. 

 

Zastupitelstvo města  projednalo ve smyslu  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  

návrhy na majetkoprávní úkony a  

1/ k úkonům  uvedeným  v části A zprávy (str. 4 – 5 zprávy)  rozhodlo po povinné lhůtě   

    zveřejnění záměru o schválení následujících majetkoprávních úkonů:  

- prodej nemovitostí – úkony č. 2, 3, 4, 5,  

- výkup nemovitostí – úkon č. 1, 

- bezúplatný převod stavby do majetku města – úkon č. 6, 

- prodej bytů  dle Zásad – úkony č. 7, 8,  

- bezúplatný převod pozemků do majetku města včetně schválení Smlouvy s omezujícími 

sankčními podmínkami – úkony č. 9, 10 

k úkonu č. 9:  

    ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pp. č. 279/11 a 279/12 v k. ú. Klatovy o    

    celkové  výměře 212 m
2
 do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech  

    majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město s omezujícími a sankčními  
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    podmínkami.  

 

    k úkonu č. 10:  

    ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pp. č. 4146 o výměře 130 m
2
 v k. ú.  

    Klatovy od ČR- Ministerstva obrany, Tychonova 1, Praha 6 do majetku města s věcným  

    břemenem na umístění telekomunikačního vedení a s omezujícími a sankčními  

    podmínkami, evid. č. 1218333579. 

 

2/ k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 6 – 9 zprávy) – záměry – zastupitelstvo města  

    rozhodlo 

     a) o schválení  návrhů na majetkoprávní úkony, uvedených v části B  

     -  bezúplatný převod stavby do majetku města – úkon č. 3,  

     -  prodej nemovitostí – úkony č. 1, 4b, 4e,  

     -  uzavření Dodatku k SOBK  - úkon č. 4c,  

     -  změně umístění části pozemku pro budoucího investora – úkon č. 4d 

     a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem.  

     Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

b) o zamítnutí  návrhů na majetkoprávní úkony, uvedených v části B  

    -  prodeje nemovitostí – úkon č. 2 

 

 

VI. 

  Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí  účelové finanční dotace  z dotačního      

  programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování  metropolitních sítí v Plzeňském kraji  

  2012“, která bude uzavřena mezi Plzeňským krajem a Městem Klatovy. Předmětem smlouvy  

  je poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu PK ve výši 1 750 000,- Kč na realizaci  

  projektu „Metropolitní síť Klatovy – II. etapa“.  

 

VII. 

Zastupitelstvo města  rozhodlo na základě návrhu rady města o poskytnutí  půjčky z Fondu  

   rozvoje bydlení – XXXV. kolo dle předložené zprávy v celkové výši 500 000 Kč.  

 

VIII. 

   Zastupitelstvo  města  

   1/ schvaluje  prodej bytové jednotky č. 407/2 za cenu dle znaleckého posudku upravenou  

       dle čl. G Zásad prodeje bytového  fondu z majetku města Klatov.  

 

   2/ rozhodlo postupovat při stanovení prodejní ceny bytů v domě čp. 293/II, Masarykova ul.,  

       Klatovy dle nižšího znaleckého posudku.  

 

   3/ schvaluje zřízení zástavního práva a uzavření zástavní smlouvy k bytové jednotce           

       č. 490/9 ve prospěch bankovního ústavu za  účelem  zajištění peněžitého závazku           

       sl. TK z titulu poskytnutí úvěru na financování koupě této bytové  

       jednotky.  

 

IX. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí  

a) informaci o změně loterijního  zákona  a z toho vyplývající rozdělení výnosů pro obce  
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b) informaci o připravované  rekonstrukci plaveckého bazénu  a uložilo zabývat se 

připomínkami vznesenými v diskuzi k tomuto bodu – úkol pro ORM  

c) informaci o stanovisku města k  integraci  občanů ze sociálně vyloučených lokalit. 

Vedení města, rada ani zastupitelé o příchodu obyvatel z těchto lokalit s nikým 

nejednali ani nejednají. 

 

 

 

X. 

Zastupitelstvo města uložilo vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM 

v diskuzi.  

Termín: ihned       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  S a l v e t r      JUDr. Jiří Š t a n c l  

               starosta města            místostarosta  

 

 

                                                      Ing. Václav C h r o u s t  

                                                            místostarosta  
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U s n e s e n í 
z 12. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 15. května 2012 v 19:00 hodin 

v malém sále KD v Klatovech 

 

 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

I. 

Zastupitelstvo města 

1/  vzalo na vědomí kontrolu plnění  usnesení z 11. zasedání ZM, konaného dne 20. března  

     2012 v KD v Klatovech.  

 

2/  rozhodlo o rekonstrukci Krytého plaveckého  bazénu dle předloženého návrhu a uložilo  

     radě města připravit veškeré kroky k provedení tohoto návrhu.  

     Termín:ihned      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

II. 

Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

návrhy na majetkoprávní úkony a  

1/ k úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 – 5 zprávy)  rozhodlo po  povinné lhůtě  

    zveřejnění záměru  o schválení  následujících majetkoprávních úkonů:  

- prodej nemovitostí – úkony č. 1a), 1b), 1c), 3, 4, 7a)  

- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 2, 7b), 7c)  

- prodej bytů  dle Zásad: úkony č. 5, 6 

 

2/ k úkonům  uvedeným v části B zprávy (str. 6 – 8 zprávy)  - záměry – zastupitelstvo města   

    rozhodlo  

    a) o schválení návrhů na majetkoprávní úkony,  uvedených v části B  

        - bezúplatný převod  nemovitostí do majetku města – úkony č. 3, 6 

        - prodej nemovitostí – úkony č.  4b), 5 

        a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 

        Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  

 

    b) o zamítnutí  návrhů na majetkoprávní úkony, uvedených v části B 

         - prodeje nemovitostí – úkony č. 1, 2 

 

3/ Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Městem  

    Klatovy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby:  „I/27  

    Klatovy,okružní křižovatka u nemocnice“ na úpravu, přesunutí či opětovné  vybudování  

    stavebních objektů města – úpravu chodníků, vybudování ochranných ostrůvků, přeložku  

    vodovodu, veřejného osvětlení a výsadbu zeleně. 

 

III. 

Zastupitelstvo města schválilo  

1/ rozpočtové  opatření č. 3/2012 

2/ poskytnutí dotace   

a) na pravidelnou činnost:  
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      TJ SOKOL Klatovy   191 400,- Kč  

      TJ Klatovy                               248 400,- Kč  

      SK Klatovy 1898                      75 000,- Kč  

 

 

b) mimořádná dotace  

      Společnost pro orbu ČR            75 000,- Kč  

      Zastupitelstvo města uložilo vedení města vyplatit schválenou dotaci jen za podmínky  

      úplného doplnění žádosti.  

              Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

 

IV. 

Zastupitelstvo města  rozhodlo o zpracování zadání nového ÚP města Klatov formou soutěže   

o  urbanistický     návrh dle § 102 a násl. zákona o veřejných  zakázkách  a ukládá vedení  

města zajistit výběr      poradce – spolupořadatele soutěže o návrh v souladu s Pravidly pro  

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města (mimo režim zákona. Soutěž bude  

dvoukolová se  stanovením maximální ceny za zpracování ÚP.    

       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  

 

 

V. 

Zastupitelstvo města uložilo radě města zabývat se podněty obsaženými ve zprávě č. 1 

(kontrola MěKS Klatovy) kontrolního výboru. S konkrétními  řešeními  seznámí  rada města 

zastupitelstvo  do konce června 2012.  

Termín: dle textu      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

VI. 

Zprávy vedení  

Zastupitelstvo města 

1/  rozhodlo podat ústavní komunální stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. c)  Ústavy ČR a § 72  

     odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění  pozdějších předpisů,  

     proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, spočívajícímu v nečinnosti Ministerstva financí  

     ČR spojenou s návrhem na zrušení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění  

     zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů  

     a další související zákony.  

 

2/  pověřilo jednáním za Zastupitelstvo města  p. JUDr. Jiřího Štancla.  

 

VII. 

Zastupitelstvo města  uložilo  vedení města zabývat se připomínkami vznesenými v diskuzi.  

Termín: ihned      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  

 

 

 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  

                  starosta města            místostarosta  

 

 

     Ing. Václav C h r o u s t  

                                                                   místostarosta  
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U s n e s e n í 
z  13. zasedání Zastupitelstva města  Klatov, konaného dne 26. června 2012 v 19:00 

hodin v malém sále KD v Klatovech 

 

 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

I.  

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 12. zasedání ZM, konaného 

dne 15. května 2012 v KD v Klatovech.  

 

II. 

Zastupitelstvo města  projednalo ve smyslu  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  

návrhy na majetkoprávní  úkony a  

1/ k úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 – 6 zprávy)  rozhodlo po povinné lhůtě   

    zveřejnění záměru o schválení následujících majetkoprávních úkonů:  

    - prodej nemovitostí – úkony č. 2, 3, 5 (ve znění revokace), 10 (prodloužení termínu),  

      k bodu 5: ZM rozhodlo o revokaci UZM  ze dne 15. 5. 2012 a snížení kupní ceny  

      nemovitostí  prodávaných Plzeňskému kraji za 270 Kč/m
2
 takto:  

a) prodej pp. č. 1960/4, 4164/1, 4164/2, 4164/3, 4164/4, 4164/5, 4164/6 a 4242/12 v k. ú. 

Klatovy  o celkové  výměře 12 484 m
2
 za celkovou kupní cenu  3 370 680 Kč v roce 

2012,  

b) prodej pp. č. 4164/7 o výměře 3 645 m
2
 v k. ú. Klatovy  za celkovou kupní cenu 

984 150 Kč v roce 2012 s podmínkou  zachování komunikace ve stávajícím rozsahu,  

c) prodej části pozemků pp. č. 4164/11, 4164/17, 4164/22, 4164/25, 4164/33, 4164/34, 

4164/36, 4164/44 v k. ú. Klatovy o celkové výměře  5 227 m
2
 za celkovou kupní cenu 

1 411 290 Kč ve III. čtvrtletí 2014, v současné době formou smlouvy o budoucí 

smlouvě kupní, s realizací  vlastní kupní smlouvy po 10. 6. 2014.  

 

   - bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 1, 4, 6 (ve znění revokace),  

                                                                                        7 (ve znění revokace) , 8 

     k bodu 4: ZM rozhodlo o bezúplatném převodu stavby kanalizačního řadu vybudovaného  

     v pp. č. 983/1, 983/40, 983/42, 983/52, 1012/1, 1029 vše v k. ú. Dehtín  v délce cca 105  

     bm od ČR – ŘSD, Na Pankráci 56, Praha 4 do majetku města. V současné době  bude úkon   

     zajištěn formou smlouvy o budoucí smlouvě darovací s realizací  vlastní smlouvy po  

     kolaudaci  stavby. Jedná se o kanalizaci vybudovanou v rámci rekonstrukce podjezdu pod  

     tratí ČD. 

 

2/ k úkonům  uvedeným v části B zprávy (str. 7 – 11 zprávy) – záměry – zastupitelstvo  

    rozhodlo  

    a) o schválení návrhů na majetkoprávní úkony  uvedených v části B  

        - prodej nemovitostí  - úkony č. 5, 7,  

        - směna nemovitostí – úkon č. 2,  

        - výkup nemovitostí – úkon č. 1 – jednat o ceně do 100,-Kč/m
2
  

        a uložilo odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem. 

        Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
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     b) o zamítnutí  návrhů na majetkoprávní úkony uvedených v části B  

          - prodeje nemovitostí – úkony č. 3 – staženo z programu jednání, 4, 6 

        - výkup  nemovitostí  - úkon č. 9 – revokace pouze ceny pozemku   

 

     c) neuzavřít Dodatek č. 2  ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 22. 9. 2008,  

         týkajícího  se přijetí optimalizace projektu „ATRIUM PARK  HŮRKA“ – úkon č. 8 

 

 

III. 

Zastupitelstvo města schválilo  

1/ rozpočtové opatření č. 4/2012 

2/ poskytnutí dotace Klatovskému folklornímu sdružení  Šumava Klatovy ve výši 80 000,- Kč  

    na zabezpečení XIX. Mezinárodního folklorního festivalu Klatovy 2012. 

 

IV. 

Zastupitelstvo města schvaluje ideový záměr (koncept) Projektu  regenerace panelového 

sídliště Pod Hůrkou v Klatovech a uložilo vedení města  zajistit minimalizaci plochy zeleně 

mezi parkovacími místy mezi komunikacemi.  

       Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr   

 

V. 

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě návrhu rady města o poskytnutí  půjčky z Fondu 

rozvoje bydlení XXXVI. kolo  dle předložené zprávy v celkové výši 1 395 000,- Kč.  

 

VI. 

Zastupitelstvo města schválilo:  

1. Předložení projektu „Cyklostezka podél silnice I/22 Klatovy-Beňovy“ s žádosti o 

    poskytnutí dotace do ROP NUTS II JZ, prioritní osy 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního  

    ruchu v rámci předpokládané 21. Výzvy.  

2. Realizaci projektu „Cyklostezka podél silnice I/22 Klatovy-Beňovy“. 

3. Předfinancování  projektu „Cyklostezka podél silnice I/22 Klatovy-Beňovy“ v celkové  

    předpokládané výši 7 600 000 Kč z rozpočtu města Klatov.  

4. Z toho dofinancování projektu „Cyklostezka podél silnice I/22 Klatovy-Beňovy“ v celkové  

    předpokládané výši 1 140 000,- Kč.   

 

VII. 

Zastupitelstvo města projednalo žádost o  výjimku z článku V. Zásad prodeje bytového fondu  

pro manžele MUDr. JŠ a MUDr. HŠ, tj. prodej bytu před uplynutím lhůty 4 let od prvního 

uzavření nájemní smlouvy na byt. Zastupitelstvo města odložilo rozhodnutí v této záležitosti 

na  další jednání ZM.   

 

VIII. 

Zastupitelstvo města projednalo stanovisko ke „Zprávě KV č. 1 předložené na jednání ZM 

dne 15. 5. 2012“ a 

1/ vzalo na vědomí  předloženou zprávu pod bodem A)  a uložilo  provést kontrolu  plnění  

    přijatých opatření ze strany vnitřní kontroly  města a předložit její výsledek na prosincovém   

    zasedání ZM.  

    Termín: prosincové ZM     Zodpovídá: útvar vnitřní kontroly MěÚ  
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2/ vzalo na vědomí zprávu pod bodem B) a uložilo vedení města a MěKS vypracovat pravidla  

    pro pronájmy KD dle varianty b).  

    Termín: říjen 2012     Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl  

                                                                                                             pí Mgr. H. Haladová  

 

 

3/ vzalo na vědomí  zprávu pod bodem C) a uložilo vedení města předložit návrh podmínek  

    výběrového řízení na provozovatele KD v květnu 2013.  

    Termín: dle textu      Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl  

 

 

 

IX. 

Zprávy vedení:  

1/ Zastupitelstvo   města vzalo na vědomí  předběžný hospodářský  výsledek společnosti  

    Zimní stadion Klatovy, o. p. s. za rok 2012 ve výši 228 tis. Kč a souhlasí s jeho rozdělením  

    dle návrhu.  

 

2/ Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výroční zprávu Šumavských vodovodů a  kanalizací       

    a.s. Klatovy.  

 

3/ Zastupitelstvo města bylo informováno o možnosti prohlídky  nové Klatovské  nemocnice  

    a.s. v termínu 23. srpna 2012 od 15:00 hodin. Členové  ZM byli pozváni na tradiční setkání  

    u příležitosti klatovské pouti dne  7. července od 14:00 hodin.  

 

 

X. 

Zastupitelstvo města schválilo   poskytnutí slevy z nájmu  sálu  Kulturního domu v Klatovech 

na konání 17. přeboru  ČOS v šachu  O pohár města Klatov 2012 ve dnech 30. 6. – 8. 7. 2012 

ve výši předpokládaného  nájemného.  

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  

                   starosta města           místostarosta  

 

 

 

                                                         Ing. Václav C h r o u s t  

                                                                 místostarosta  
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                                                  U s n e s e n í  
ze 14. zasedání  Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 4. září 2012 v 19:00 hodin v 
                                            v malém sále KD v Klatovech  
 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
                                                                I.   
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu  plnění usnesení  z 13. zasedání ZM, konaného 
dne 26. června 2012 v KD v Klatovech.  
 
                                                               II. 
Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
návrhy na majetkoprávní úkony  a  
1/ k úkonům uvedeným v části  A zprávy (str. 4 – 13 zprávy) rozhodlo po povinné lhůtě   
    zveřejnění záměru o schválení následujících majetkoprávních úkonů:  

- prodej nemovitostí  - úkony č. 3, 4, 6  (ve znění upřesnění),  
- prodej bytové jednotky dle Zásad – úkon č. 5,  
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 7,  
- výkup nemovitostí – úkon č. 1,  
- směna nemovitostí – úkon č. 2  

 
2/ k úkonům  uvedeným v části B zprávy (str. 6 – 13) – záměry - zastupitelstvo města  
    rozhodlo  

a) o schválení  návrhů na majetkoprávní úkony uvedené v části B 
- prodej nemovitostí – úkony č. 4, 6, 8, 11,  
- směna nemovitostí – úkon č. 3a, 7,  
- výkup nemovitostí – úkon č. 1 (přikázání  pozemků do majetku města),  
- bezúplatný převod nemovitostí do majetku města – úkon č. 3b, 10, 12,  
- bezúplatný převod nemovitostí z majetku města – úkon č. 9 
a  uložilo  odboru rozvoje města  zveřejnit záměry úkonů v souladu se  zákonem.  
Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
b) o zamítnutí návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené v části B  
- prodej nemovitostí – úkon č. 2, 5 

 
                                                                III.  
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dokončení projektu regenerace sídliště Pod Hůrkou  
s minimalizací  ploch zeleně včetně návrhu etapizace a propočtu nákladů.  
 
                                                               IV. 
Zastupitelstvo města vzalo  výsledky hospodaření města a řízených organizací na vědomí.  
 
                                                               V.  
Zastupitelstvo  města  schválilo: 

1. Rozpočtové  opatření č. 5/2012 
2. Poskytnutí příspěvku podle Zásad pro poskytování finančního příspěvku na 

rekonstrukci objektů v historické části města na úhradu rozdílu nákladů mezi  
klasickým způsobem  opravy a způsobem navrženým a provedeným dle požadavků 
památkové péče  pro následující objekty:  
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        - Klatovy, nám. Míru 149/I – objekt Galerie Klatovy/Klenová  ve výši 57 625,- Kč  
        - Dům čp. 45/I, Vančurova ulice ve výši 70 153,- Kč. 
 
                                                           VI.  

Zastupitelstvo města schválilo provozní smlouvu mezi Městem Klatovy  Šumavskými 
vodovody a kanalizacemi a.s. o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 
(dodatek č. 4).  
 
                                                               VII.  
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě  návrhu rady města o poskytnutí půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení – XXXVII. kolo dle předložené zprávy v celkové  výši 320 000,- Kč.  
 
                                                              VIII.  
Zastupitelstvo města  
I. schválilo zřízení zástavního práva a uzavření zástavní smlouvy 
    - k bytové  jednotce  Tyršova, Klatovy ve prospěch bankovního ústavu za  
      účelem zajištění peněžitého  závazku p. JB,  

- k bytové jednotce Plzeňská, Klatovy ve prospěch bankovního ústavu za     
  účelem zajištění peněžitého závazku pí MJ  
- k bytové jednotce, Masarykova, Klatovy ve prospěch bankovního ústavu   
  za účelem zajištění peněžitého  závazku P, H a MM  
  z titulu poskytnutí úvěrů na financování koupě  těchto bytových jednotek.  

 
II. zamítlo  žádost paní VH  a nesouhlasilo se zrušením předkupního práva města  
     na   bytovou jednotku Vaňkova, Klatovy  
 
III. prominulo M a V M poplatek z prodlení vyplývající z dlužného  
      nájemného za byt č. v čp. ve výši přesahující 20 000,- Kč za podmínky, že na  
      částku 20 000,- Kč uzavřou  splátkové  ujednání a splátky budou pravidelně hrazeny.  
 
                                                              IX.  
Zastupitelstvo města  schválilo realizaci projektu „Rekonstrukce objektu letního kina  
v Klatovech na kulturní centrum“  a zajištění finančních prostředků z rozpočtu města na krytí 
tohoto projektu v celkové výši 17 334 363,- Kč. Projekt je určen  ke spolufinancování  z ROP 
NUTS II Jihozápad v rámci 23. kola výzvy a bude realizován pouze v případě že dotace bude 
poskytnuta v požadované  výši 85% celkových nákladů projektu.  
 
                                                               X.  
Zprávy vedení města:  
1/  pozvánka na Dny evropského dědictví  
2/  pozvánka na partnerské dny 13. – 16. 9. 2012 – 20 let partnerských vtahů s francouzským  
     městem Poligny, 15 let partnerství s holandským městem Heemskerk  
3/  oznámení  začátku přípravy  rozpočtu města  na rok 2013 
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                                                              XI. 
Zastupitelstvo města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými členy ZM 
v diskuzi.  
Termín: ihned      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  S a l v e t r    JUDr. Jiří Š t a n c l 
                 starosta města             místostarosta  
 
 
 
 
                       Ing. Václav C h r o u s t 
                                                  místostarosta 
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                                          U s n e s e n í  
z 15. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 30. října 2012 v 19:00 hodin  
                                            v malém sále KD v Klatovech  
 
 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 

                                                               I.  
 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 14. zasedání ZM, konaného 
dne 4. září 2012 v KD v Klatovech.  
 
       II.  
 
Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
návrhy na majetkoprávní úkony a  
1/ k úkonům  uvedeným v části A zprávy (str. 4 – 6 zprávy) rozhodlo po povinné  lhůtě  
    zveřejnění  záměru o schválení následujících majetkoprávních úkonů:  

- prodej nemovitostí – úkony č. 4, 5, 7, 10,  
k úkonu č. 10: prodej obecních nemovitostí – pozemků v areálu SPŠ Klatovy –pp. č. 4088, 
stp. č. 1457/1, pp. č. 2025/3 a pp. č. 2025/23 o celkové výměře  2702 m2 Plzeňskému kraji 
za cenu dle cenové mapy 900 Kč/m2, celkem 2 431 800,-  
 
- směna nemovitostí – úkon č. 2, 6 
k úkonu č. 2: směna pozemků bez finančního plnění:  
- pozemky ČR-Ředitelství silnic a dálnic Plzeň do majetku města – pp. č. 3422/55, 
3422/73, 3422/74, 3422/76, 3422/79, 3422/80, 3422/81, 3422/83, 3422/84, 3422/85, 
3422/86, 3475/46, 3475/49, 3475/50, 3422/62 a 3422/15 vše v k. ú. Klatovy o celkové 
výměře 621 m2  
- obecní pozemky do majetku ČR-Ředitelství silnic a dálnic Plzeň – pp. č. 3410/17, 
3410/18, 3422/87, 3475/55, 3476/20, 3221/19, 3221/39, 3221/35 v k. ú. Klatovy a pp. č. 
39/13, 811/24 a 811/26 v k. ú. Luby o celkové výměře 618 m2.  
 
- výkup nemovitostí (přikázání pozemků do vlastnictví města ) – úkon č. 1 
k úkonu č. 1: přikázání pozemků stp. č. 2543/1, stp. č. 4525 a pp. č. 577/3 v obci a k. ú. 
Klatovy do vlastnictví města Klatov a s povinností uhradit ostatním spoluvlastníkům těchto 
pozemků přiměřenou finanční náhradu v poměru dle výše jejich spoluvlastnických podílů, 
jejíž výše bude vycházet ze znaleckého posudku Ing. Balihara ze dne 5. 1. 2012 
zpracovaného pro účely vedeného soudního řízení, celkem 1,5 mil. Kč.  
 
- dar nemovitostí do majetku města – úkony č. 3, 8, 9, 11 
k úkonu č. 3: dar pozemků ve vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic Plzeň do majetku 
města – pp. č. 3422/72, 3422/75, 3422/77, 3422/78, 3422/82, 3422/88, 3475/45, 3475/47, 
3475/48, 3422/12, 3422/13, 3422/14, 3422/16, 3422/17, 3422/54, 3422/55, 3422/68, 
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3422/56, 3422/57, 3422/58, 3422/60, 3422/61, 3422/59, 3422/63, 3422/66 a 3422/67 v k. ú. 
Klatovy o celkové výměře 4 254 m2,  
 
k úkonu č. 8: dar objektu Střední průmyslové školy Klatovy čp. 362/III, nábř. Kpt.  
Nálepky na stp. č. 1457/1 v k. ú. Klatovy, bez pozemků do majetku Plzeňského kraje. 
 
 
 
 k úkonu č. 9: dar nemovitostí ve vlastnictví Plzeňského kraje do majetku města v celkové  
 hodnotě 17 780 410 Kč v k. ú . Klatovy:  
 - objektu muzejního skladu na stp. č. 4313 včetně zastavěného pozemku o výměře 571 m2  
    v bývalých Plánických kasárnách,  
 - objektu administrativní budovy v areálu Správy a údržby silnic Plzeňského kraje v ulici  
    Za Kasárny čp. 324/IV včetně zastavěného pozemku stp. č. 1616 v k. ú. Klatovy o  
    výměře 1083 m2, 
 - na Rozhrání čp. 831/II a bez čp. včetně pozemků stp. č. 1425/3, stp. č. 1425/6, stp. č.  
    1425/11, pp. č. 2478/1, pp. č. 2478/6, pp. č. 2480/7 o celkové výměře  1 235 m2 ,  
    vybavení a zařízení  
 - objektu střediska služeb školám čp. 647/IV na stp. č. 3831 v Žižkově ulici, bez pozemků  
 - objektu výstavního pavilonu u Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech na stp. č.  
    4278 v k. ú. Klatovy o výměře 288 m2 v Hostašově ulici, bez pozemku. 
 
- prodej bytů dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města  - úkony č. 12, 13, 14, 15,  
  16, 17, 18, 19 

 
2/ k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 7 – 12 zprávy) – záměry – zastupitelstvo města  
    a) rozhodlo o schválení návrhů na majetkoprávní  úkony uvedené v části B:  
       - prodej nemovitostí – úkony č. 1,  5 
       - výkup nemovitostí – úkony č. 2, 4a), 6, 7 
       - dar nemovitostí do majetku města – úkony č. 3, 8, 9 
       a uložila odboru rozvoje města zveřejnit záměry  úkonů v souladu se zákonem.  
       Termín: ihned      Zodpovídá: pí  Ing. D. Pleskotová  
 
    b) rozhodlo o zamítnutí   návrhů na majetkoprávní úkony, uvedené v části B: 
        - výkup  nemovitostí do majetku města – úkon č. 4b)  
 
                                                                         III. 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo  o zařazení akci do Programu regenerace MPZ pro rok 2013 
v následujícím pořadí:  
č.  1 – objekt čp. 139/I Klatovy, Krameriova ulice – oprava krovu a střešního pláště  
č.  2 -  Arciděkanský kostel Klatovy – restaurování pískovcového schodiště – II. etapa.  
 
                  IV.  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo o zařazení realizace projektu „Zatraktivnění krytého 
plaveckého bazénu Klatovy“ s předpokládanými  celkovými náklady ve výši 50 082 295,51 
Kč do rozpočtu města pro rok 2013.  
Projekt je určen ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad v rámci 23. kola výzvy.  
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                                                                        V.  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět  žádosti firmy BV SPECTRUM, spol. s r. o.  a 
neschválilo finanční příspěvek ve výši 1 780 000,- Kč.  
 
 
 
                                                                       VI.       
 
Zastupitelstvo města schválilo  

a) rozpočtové opatření č. 6/2012 
b) odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 70 193,- Kč  
c) poskytnutí dotací na pravidelnou činnost :  
      - TJ Sokol Klatovy   180 081,- Kč  
      - SK Klatovy 1898    72 930,- Kč 
      - Atletika Klatovy                    52 173,- Kč  
      - LTK Klatovy                         53 856,- Kč  
      - BK Klatovy                           77 979,- Kč  
 

 
                                                                      VII.   
 
Zastupitelstvo města  
1/ projednalo  návrh zadání  změny č. 17 ÚPN – SÚ Klatovy, zpracovaného na základě  
    požadavků ZM, konaného  15. 11. 2011, která reaguje na konkrétní požadavky občanů na  
    využití pozemků, tj. nově vymezené plochy, plochy přestavby obsahující 4 změny.  
 
2/ vzalo na vědomí, že odbor výstavby a územního plánování  tento návrh zadání ÚPN – SÚ  
    Klatovy vystavil k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů podle § 47  odst. 2 zákona č.  
    183/2006 Sb., v této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky.  
 
3/ konstatovalo, že v průběhu vystavení a projednání nebyly ze strany občanů, fyzických a  
    právnických osob  ve městě podnikajících, jakož i ze strany vlastníků pozemků a staveb  
    uplatněny připomínky k uvedenému návrhu zadání.  
    Na základě nesouhlasného stanoviska  Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního  
    prostředí, odd. ochrany zemědělského půdního fondu, rozhodlo o vyloučení změn č. 17.3 a  
    17.4  v kat. území Sobětice z dalšího projednávání.  
 
4/ schválilo upravený návrh zadání změny č. 17 ÚPN – SÚ Klatovy v rozsahu změn č. 17.1 a  
    17.2. 
 
5/ uložilo odboru výstavby a územního plánování  zajistit zpracování návrhu změny.  
    Vzhledem  k rozsahu změny nebude zpracován koncept ani variantní řešení, bude  
    zpracován přímo návrh řešení.  
       Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík  
 
                                                               
 
, 
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VIII. 
 
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích.  
 
                                                                        IX. 
 
Zastupitelstvo města neschválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o ochraně nočního 
klidu a omezení hlučných činností.  
 
      
                                                                         X. 
 
Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů schválilo 
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o spádových obvodech pro umístění žáků do 1. tříd ZŠ 
v Klatovech pro školní rok 2013/2014.  
 
      XI. 
 
Zastupitelstvo města schválilo zřízení zástavního práva a uzavření zástavní smlouvy k bytové 
jednotce č. ,Za Beránkem, Klatovy ve prospěch bankovního ústavu za účelem  zajištění 
peněžitého závazku manželů F a ZK z titulu poskytnutí úvěrů na financování koupě této 
bytové jednotky.  
 
                                                                        XII.   
 
Zastupitelstvo města vzalo  na vědomí  zprávy vedení města.   
            
                                                                        XIII.  
 
Zastupitelstvo  města uložilo vedení města zabývat se připomínkami členy ZM v diskuzi.  
Termín: ihned      Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr  
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  
                  starosta města                                                             místostarosta  
 
 
 
                                                      Ing. Václav C h r o u s t  
                                                             místostarosta  
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                   U s n e s e n í  
z 16. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 11. prosince 2012 v 19:00  
                                         hodin v malém sále KD v Klatovech  
                                                 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
                                                                I.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání ZM, konaného 
dne 30. října 2012 v KD v Klatovech.  
 
                                                               II.  
Zastupitelstvo města  
a) schválilo  rozpočet města na rok 2013 takto:  
    1. celkové příjmy rozpočtu ve výši    367 700 tis. Kč  
    2. celkové výdaje rozpočtu ve výši    277 146 tis. Kč  
    3. závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé odbory MěÚ dle tabulky č. 3 
    4. rozpočet jednotlivých peněžních fondů v kapitole 13 dle tabulky č. 4 
    5. rozpočet kap. č. 14 Organizace zřízené nebo vlastněné městem dle tabulky č. 5 
    6. plán hospodářské činnosti města v r. 2013 dle tabulky č. 6 
    7. splátky úvěrů ve výši 15 966 tis. dle tabulky č. 7 
    8. limit na platy zaměstnanců MěÚ v roce 2013 dle tabulky č. 8 
 
    9. jmenovité dotace z Fondu dotací v r. 2013:  
    TJ  START VD Luby      200 tis. Kč 
    Stálá divadelní scéna Klatovy     700 tis. Kč  
    HC Klatovy – pro mládež. družstva led. hokeje            2 050 tis. Kč  
    SHC Klatovy na činnost HK pro družstvo mužů   350 tis. Kč 
    SK Klatovy 1898 na pravidelnou činnost klubu   350 tis. Kč  
    SK BMX Klatovy o. s.      200 tis. Kč  
    Basketbalový klub Klatovy     260 tis. Kč  
    Atletika Klatovy       300 tis. Kč  
 
b) vzalo na vědomí aktualizovaný Rozpočtový výhled města na r. 2013 – 2017.  
 
                                                                  III.  
Zastupitelstvo města schválilo:  
1. rozpočtové opatření č. 7/2012 
2. zapracování přijatých účelových dotací do konce roku do rozpočtu města na rok 2012. 
 
                                                                IV. 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí překlenovací půjčky ve výši 420 000,- Kč 
Tělocvičné  jednotě SOKOL Klatovy. Půjčka bude splacena ihned po obdržení dotace, 
nejpozději však do 30. 6. 2013.  
 
 
                                                                V.  
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Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku č. 1 Plánovací smlouvy s firmou BV 
SPECTRUM, spol. s r. o.  
 
                                                                 VI.  
Zastupitelstvo  města schválilo cenu vodného a stočného pro rok 2013  takto:  
- vodné – 28,60 Kč/m3 bez DPH, 32,89 Kč/m3 s DPH  
- stočné – 24,10 Kč/m3 bez DPH, 27,71 Kč/m3s DPH. 
 
                                                                VII. 
Zastupitelstvo města  projednalo  ve smyslu  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění  návrhy na majetkoprávní úkony a  
1/ k úkonům uvedeným v části A zprávy (str. 4 – 7)  rozhodlo po povinné lhůtě  
    zveřejnění záměru o schválení  následujících majetkoprávních úkonů:  
    - prodej nemovitostí – úkony č. 1, 5, 12a (ve znění upřesnění), 12b (ve znění upřesnění), 13  
      (ve znění upřesnění) 
 
    - výkup nemovitostí – úkony č. 2, 4, 6, 7, 14 
    k úkonu č. 7: výkup pozemků pp. č. 15/1 a 15/2 o celkové výměře  2 864 m2 v k. ú.  
    Věckovice u Janovic nad Úhlavou do majetku města od ČR- Pozemkového fondu, za  
    celkovou kupní cenu dle znaleckého posudku 679 820,- Kč, 
    k úkonu č. 14: výkup nemovitostí do majetku města - objektu čp. 363, Klatovy IV na stp. č.  
    2099 včetně zastavěného pozemku stp. 2099 o výměře 567 m2 v k. ú. Klatovy od ČR- 
    Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha 6 – Hradčany za smluvní cenu 10 800 000,-  
    Kč s využitím na nájemní byty pro seniory, případně mladé rodiny.  
   
     - dar nemovitostí do majetku města- úkony č. 3, 8, 9a, 9b, 9c,  
     k úkonu č. 3: dar pozemků od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  
     Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město – pp. č. 954/6 – část, 954/22,  
     954/30, 954/31, 954/86, 954/88, 954/90, 954/92, 954/93, 954/108, 954/127, 954/216 vše  
     v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 8 371 m2 do majetku města s omezujícími  
     podmínkami. Jedná se o veřejné prostranství na Domažlickém předměstí.  
 
     - prodej bytů dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města – úkony č. 10, 11 
     - prominutí sankcí za porušení splátkového kalendáře na úhradu kupní ceny za prodej  
       pozemku v PZ Pod Borem – úkon č. 15 

- uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků v PZ   
  Pod Borem  - úkon č. 16 
 

2/ k úkonům uvedeným v části B zprávy (str. 8 – 13 zprávy) – záměry - zastupitelstvo města  
    rozhodlo o následujících majetkoprávních úkonech:  
    - prodej nemovitostí – úkony č. 2 – prodej za cenu dle cenové mapy, 4 
    - výkup nemovitostí – úkony č. 3, 5, 7a,  
    - směny nemovitostí – úkony č. 6, 7b, 
    a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry úkonů v souladu se zákonem.  
    Termín: ihned      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
 
    Zastupitelstvo města schválilo Plán společných zařízení v k. ú. Štěpánovice v rámci KPÚ  
    Štěpánovice – úkon č. 1 
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                                                                 VIII.  
Zastupitelstvo  města  rozhodlo  o revokaci svého usnesení ze dne 7. 2. 2012 bod III/1 a  
neschválilo podání žádosti o změnu stavby na akci „Výstavba 23 b. j. – II. etapa – Klatovy“ 
na Pečovatelské byty Klatovy, Plánické předměstí“ z důvodu změny podmínek programu 
MMR Výstavba pečovatelských bytů pro rok 2013, který je vyhlášen v režimu „de minimis“.  
 
                                                                  IX. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o realizaci „Projektu realizace energeticky úsporných opatření 
metodou EPC ve vybraných objektech města“ v roce 2013 a ukládá místostarostovi  
p. Ing. V. Chroustovi zajistit  
a) administraci nadlimitní veřejné zakázky na služby na výběr poskytovatele energeticky  
    úsporných opatření metodou EPC,  
b) předložit  ZM návrh na přidělení veřejné zakázky vybranému dodavateli a návrh Smlouvy  
    s tímto dodavatelem k odsouhlasení.  
       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
 
                                                                  X 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu místostarosty města p. Ing. V. Chrousta 
k návrhu postupu revitalizace Mercandinových sadů a ukládá p. místostarostovi  
a) předložit ZM v rozpracovanosti Koncepci obnovy Mercandinových sadů k odsouhlasení  
b) předložit ZM k projednání a odsouhlasení Studii přístavu u rybníka V Parku,  
c) předložit ZM návrhy na zapojení veřejnosti do realizace výsadeb, a to formou  
    dobročinnosti či sponzorství,  
d) zajistit prezentaci  záměru revitalizace Mercandinových sadů v tisku a na internetových  
    stránkách města.  
       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust  
 
                                                                 XI. 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p/ zákona               
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel ve znění pozdějších předpisů o uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s obcí Biřkov dle předloženého návrhu.  
 
                                                                 XII. 
Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh témat grantů v oblasti kultury a sportu pro 
rok 2013.  
 
                                                                XIII.  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí závěry z kontroly plnění přijatých opatření 
v příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Klatovy.  
 
 
                                                                XIV.  
Zastupitelstvo města 
1) schválilo zřízení zástavního práva a uzavření zástavní smlouvy k bytové jednotce č. 480/2,  
    Prusíkova 480/III, Klatovy ve prospěch bankovního ústavu za účelem zajištění peněžitého  
    závazku kupujících z titulu poskytnutí úvěru na financování koupě této bytové jednotky.  



                                                                  4 

 
 
 
2) nevyhovělo žádosti paní Ostrihonové, Koldinova 326/II o výjimku z Pravidel prodeje bytů            
    ve smyslu uzavření nájemní smlouvy na volný byt č. 4, Koldinova 397/II, který je v domě,  
    kde probíhá prodej bytů.  
 
                                                                 XV. 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji společného plynárenského zařízení realizovaného 
formou sdružených finančních prostředků v rámci  stavby „Středotlaké plynovody a přípojky 
– plynofikace obcí Malinec, Kbel, Mečkov, Makalovy, Ostřetice, Točník, Otín, Předslavský 
mlýn“ za cenu dle předloženého návrhu fy RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem. 
 
 
 
  
   
 
 Mgr. Rudolf S a l v e t r     JUDr. Jiří Š t a n c l  
                starosta města                                                               místostarosta  
 
  
                                                      Ing. Václav C h r o u s t  
                                                               místostarosta  
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